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बॅल्फोर

फफन
मॅकूल

खपू वर्ाांपूवी स्कॉटलंडमध्ये बॅल्फोर नावािा एक राक्षस राहत होता… आणिआयलांडमध्ये फफन मॅकूल नावािा एक राक्षस राहत होता. 



एकदा बॅल्फोर हा स्कॉटलंडमधील राक्षस

फफन मॅकूल या आयलांडमधील राक्षसाला ओरडून म्हिाला, 

“ फफन मॅकूल! फफन मॅकूल!

मीआता तुला पकडिार आहे!” 

बॅल्फोर फफन
मॅकूल



फफन मॅकूलला बॅल्फोरिी खपू भीती वाटत होती. “आता मला पळूनि जायला हवे,” तो म्हिाला. 



पि फफनिी बायको मेरी म्हिाली,

“पि तो तू परत येईपयांत वाट पाहहल!

लहान बाळासारखा वागू नकोस!” 



पि असं म्हटल्यावर ततला एक कल्पना सुिली. 

ती फफनला म्हिाली, “यात िढून बस!” 

“पि कशासाठी?” फफनने वविारले. 

“मी सांगते तसे कर,” मेरी म्हिाली. 



आणि मग… 

धाड! धाड! धाड! 

तो बॅल्फोरच्या पावलांिा आवाज होता!



त्या हदवशी मेरीने खपू पाव केले होते. 

त्यातल्या काहींमध्ये ततने एक िमिा ठेवला. 

“तू हे काय करते आहेस?” फफनने वविारले. 

“आता पहा काय होते!” मेरीने उत्तर हदले. 



धाड! धाड!

“फफन मॅकूल!” बॅल्फोर ओरडला. “फफनआता लवकरि परत येईल,” मेरी म्हिाली. 



“तुला हवे तर तो येईपयांत तू इथेि थांब. 

तोपयांत मी केलेला हा पाव घे,” 

मग ततने िमिा घातलेला

एक पाव त्याला हदला. 



बॅल्फोरने पावािा एक घास घेतला. “ओय! ओय!” तोओरडू लागला. 



“काय झाल?ं” मेरीने वविारले. 

“माझ्या बाळाला तर हा पाव खपू आवडतो!” 

मग ततने फफनला एक पाव हदला,

आणि त्याने तो एका घासात संपवला! 



“हे बाळ तर फारि शक्ततवान हदसते!” बॅल्फोर म्हिाला. 
मग फफनने बॅल्फोरिे नाक पकडले!

“ओय! ओय!” बॅल्फोर ओरडू लागला. 



“त्यािे बाबा आता इततयात येतीलि, 

तुझे त्यांच्याकडे काय काम होते?” मेरीने वविारले. 

त्यािे बाबा?... अ…ं अ…ं 



“काम काही फार महत्त्वािे नाही,

मलाआता जायला हवे!” बॅल्फोर म्हिाला. 
आणि तो पळून गेला! 



“अरे बापरे! हे बाळ तर फारि शक्ततवान होते,

म्हिजे त्यािे बाबा तर…!” बॅल्फोर आपल्याशीि म्हिाला. 

मग बॅल्फोर कधीि परतआला नाही.  



मग फफन, मेरी आणि त्यांिे बाळ

अगदी आनंदात राहू लागले. 
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